
Saare maakonna meistrivõistlused rattaorienteerumises 2018 

Eesti rattaorienteerumise karikasarja 6. etapp 
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8. september 2018 
Karujärve, Saaremaa vald, Saare maakond 

 
 
 

 
 

Võistluskeskus 
Karujärve Tervisespordikeskus (Google Maps koordinaadid 58.407061, 22.188479) 
Tähistuse algus Kärla-Karujärve maantee üheksandalt kilomeetrilt. 
 
 
Võistlusklassid, loosimine 

MN 14,17, 20, 21, 40, 50, M60 

Võistlejad loositakse stardinimekirja eelregistreerimise alusel. Võistluskeskuses 
registreerunud paigutatakse stardinimekirja algusesse vabadele kohtadele. 

Eesti rattaorienteerumise karikasarja juhend.  

 

Rajad 
Eesti rattaorienteerumise karikasarja võistlusklassid on jagatud radadele järgmiselt: 

Rada1 M20,M21,M40 

Rada2 M17,N20,N21,M50 

Rada3 M14,N14,N17,N40,N50,M60 

 
 

 

https://www.google.com/maps/place/58%C2%B024'25.4%22N+22%C2%B011'18.5%22E/@58.4070762,22.1866368,348m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d58.407061!4d22.188479
http://www.orienteerumine.ee//eol/failid/2018/Eesti_rattaorienteerumise_karikasari2018_juhend.pdf


Info 

Veekindel rattaorienteerumise kaart M1:10000, h=2,5m 

Startide algus 12:00 

Eelstart 2 min. Orienteerumiskaardi saab kätte 1 min enne starti.  Enne stardialasse sisenemist 
tühjendada SI-kaardi mälu. 

Märkesüsteem 

Tavaline SPORTident märkesüsteem. 

Maastik 
Võistlus toimub endise nõukogude sõjaväebaasi territooriumil, kus nüüd asuvad Karujärve 
tervisespordikeskuse suusarajad. Maastikul on tihe teedevõrk ja palju tehislikke pinnavorme. 
Teed ja rajad hästi sõidetavad, mõned üksikud on siiski liivased ja raskemini läbitavad. Rajal 
ja metsas võib esineda okastraati ja okastraattõkkeid. 

 

Tehniline info  

Kiivri kasutamine on kohustuslik! Võistlejad peavad startima täielikult komplekteeritud 
rattaga ning läbima raja läbi kõikide KP-de rattaga sõites, seda kandes või lükates.  

 

Registreerimine 
Registreerimine kuni 3.september 2018.a. kella 23:59  

https://osport.ee/calendar/Event/15791 

Võistluskeskuses 8. september 9:30-11:00 

Startide algus 12:00 

 
Osavõtumaksud 

MN14,17,20                          3€ 

MN,21,40,50,M60                 6€  

Võistluspäeval                      10€ 

SI-pulga rent                         1€  

 

 

 

 

https://osport.ee/calendar/Event/15791


Autasustamine 

Saare maakonna MV medalitega autasustatakse põhiklasside M(M20-21), N(N20-21) ja 
seeniorklasside MS(M40) ja NS(N40-50) kolme paremat võistlejat, kes on Saare maakonnas 
elanud vähemalt ühe aasta. Juhul kui ülalpool nimetatud klassides tuleb kolme parema hulka 
võistleja, kes ei ole Saare maakonna elanik, autasustatakse teda võistluse korraldaja poolt 
välja pandud esemelise auhinnaga. 

 
Andmekaitse 
* Tegemist on avaliku üritusega, kus võidakse pildistada ja neid pilte avalikustada. 
* Võistluse protokollid on avalikud ja neid võidakse kasutada statistika ja ajaloo 
talletamiseks. 
* Võistlusele registreerimisel osalejailt küsitavaid andmeid kasutatakse võistluse 
korralduslikel eesmärkidel. 
 
Juhendi tõlgendamine, probleemide lahendamine 
Proteste võistlusreeglite rikkumiste ja selgitusi raja läbimise kohta saab kohtunikele esitada 
võistluspäeval kuni kella 16:30-ni. Protestidega tegeleb ning lahendab Saaremaa 
orienteerumisklubi. 
 

 
 
 
 
Kontakt 
Heljus Saks heljus.saks@gmail.com 56695808 
 
 

mailto:heljus.saks@gmail.com

